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Speciale activiteiten
Vrijdag 8 november
Informatieochtend voor nieuwe leden,
09:30 - 11:00 uur, de Oase
Zondag 10 november
Alleen? En toch gezellig samen eten?
17:30 - 19:00 uur, Vita/de Regent
Vrijdag 15 november
Digitaal Café
10:00 - 12:00 uur, de Oase

Theezakjes maken verhalen los

High Tea was weer een groot succes
De gastvrouwen hadden alles geheel in stijl voorbereid. Op vrijdag 4 oktober
ging om twee uur de deur open voor de deelnemers. Die vergaapten zich
aan de uitgestalde lekkernijen en de fraaie Engelse serviezen. Het Britse
volkslied klonk. Dit was het begin van een heerlijke middag, waarvoor de
gastvrouwen veel waardering en bedankjes kregen.
Door de leuke vragen bij enkele theezakjes kwamen ook veel verhalen los.
Deze geslaagde middag werd traditioneel afgesloten met een heerlijk advocaatje met slagroom. Volgend jaar weer!

Zaterdag 16 november
Voorstelling ‘Weet je nog wel - deel 2’
Aanvang 20:30 uur, Theaterzaal van
De Boodschap
Donderdag 21 november
55+ BIOS, titel: ‘Hope Springs’
10:00 - 12:00 uur, Theaterzaal van
De Boodschap
Vrijdag 29 november
Digitaal Café
10:00 - 12:00 uur, de Oase
Vrijdag 29 november
Puzzel ruilbeurs
13:00 - 14:00 uur, de Oase
Vrijdag 29 november
Workshop Sinterklaasgedichten
14:00 - 16:00 uur, de Oase

Adreswijzigingen (ook e-mail)
graag doorgeven aan:
ledenadministratie@sv-rijen.nl
of via de gastvrouwen in de Oase.

Senioren Expo in Veldhoven

De leukste beurs voor 50-plussers!
Op dinsdag 14 januari staat bij de Oase de bus klaar. Je kunt gratis mee naar
de Senioren Expo in Veldhoven. De seniorenbeurs telt meer dan 100 stands.
Je kunt er bovendien genieten van optredens van koren, orkesten en diverse
artiesten.
Bus en entree zijn gratis. Verdere uitgaven zijn voor eigen rekening. We vertrekken om 9.00 uur en omstreeks 15.00 uur gaan we weer huiswaarts.
Je moet je wel van tevoren opgeven voor de busreis. Dat kan op vrijdag 15
november van 10.00 tot 12.00 uur in de Oase. Ga je liever op een andere
dag met eigen vervoer, dan zijn er ook nog een aantal gratis entreekaarten
beschikbaar. Deze kun je ook ophalen op 15 november, zo lang de voorraad
strekt.
Ga jij dit jaar ook weer mee?

Vrolijke noten in het provinciehuis

Dat gaat naar den Bosch toe…
Lionsclub ‘s-Hertogenbosch organiseerde ook dit jaar een concert voor
mensen die niet meer zelfstandig naar een theater kunnen. Lionsclub
Dongevallei deed mee, zodat 17 Rijense muziekliefhebbers mee konden.
Onder begeleiding van Jan Havermans van de Lionsclub reisde het gezelschap met de bus naar het Provinciehuis.
Dankzij de vele begeleiders konden
ook de leden die minder goed ter
been zijn genieten van het concert.

Het klein symfonieorkest Toermalijn uit Vught speelde muziek van Mozart
en Lehar. Ook het jeugdige vioolorkest Fiedelino trad op. Na de pauze stonden onder meer het Slavenkoor uit Nabucco en het Drinklied uit La Traviata
op het programma. De stemming zat er zo goed in dat velen mee neurieden.
Fiedelino speelde de Second Walz die door André Rieu zo bekend geworden
is. Tot slot klonk het ‘We’ll meet again’ van Vera Lynn: een uitnodiging om
volgend jaar weer te komen genieten.

Dit uiltje staat op de
bar in de Oase en
houdt van fooien.

Consumptiekaart in Oase
Heb jij al een consumptiekaart
aangeschaft om je drankjes af te
kunnen rekenen in de Oase? Ze
zijn te koop bij de gastvrouwen in
de Oase voor € 10,00 per kaart en
deze kaart blijft natuurlijk ook in
2020 nog gewoon geldig.

Vrijdag 29 november

Puzzel ruilbeurs
De puzzel ruilbeurs is terug van
weggeweest. Tussen 13.00 en
14.00 uur kun je in de Oase je
oude legpuzzel om komen ruilen
tegen een ander exemplaar.

De voetjes van de vloer

NIEUW! Dansmiddagen bij ‘t Boerke
Leden vroegen aan het bestuur of SV-Rijen dansmiddagen zou kunnen organiseren. Natuurlijk kunnen wij dat! Voor de speciale prijs van 18 euro kan
elk SVR-lid vijf dinsdagmiddagen gaan stijldansen bij ‘t Boerke in Rijen. Het is
geen dansles, maar je kunt er gewoon fijn dansen. Heb je interesse? Geef je
dan op bij onze gastvrouwen in de Oase. Bij voldoende belangstelling kunnen dan binnenkort de voetjes van de vloer. Na die vijf dansmiddagen kun je
zelf beslissen of je bij ‘t Boerke wilt blijven dansen.

Bridgeclub vierde kermis in de Oase

Kermisbridgedrive
Hoe leuk kan het zijn als je op een herfstige morgen gaat bridgen, en in de
Oase hangt het plafond vol met kaneel- en zuurstokken! Dinsdag 15 oktober
hielden we een kermisbridgedrive. Gewapend met een bingokaart gingen
we bridgen. Het was de bedoeling dat je, als je een contract had gehaald,
het mocht aankruisen op je bingokaart. Bij een rijtje van drie had je bingo en
mocht je, als bij touwtjetrekken, een kaneel-/zuurstok van het plafond
trekken! Tijdens de koffie was er voor iedereen een versierd cakeje, dus een
en al gezelligheid. Na een wat rommelige, maar hilarische ochtend, was er
ook nog een hoofdprijs. Degene die het juiste nummer op zijn bingokaart
had, kreeg een kaneelstok van een hele meter lang! Dus dat wordt delen
met heel de familie, buren en vrienden! Voor iedereen was er tenslotte ook
nog een kaneelstok bij het naar huis gaan.
Ingezonden door Antoinette van Brummelen

Zaterdag 16 november

Dagactiviteit ‘VoorMekaar!’ in het zonnetje

Weet je nog wel - deel 2

Congres 2019 van KBO-Brabant

In de theaterzaal van de Boodschap is ‘Weet je nog wel - deel 2’
te zien. Met liedjes van o.a. Frans
Halsema, Robert Long, Gerard Cox,
Wieteke van Dort, Adèle Bloemendaal, Paul de Leeuw en Benny Nijman. Leden van SV-Rijen krijgen
bij het bestellen van een kaartje
een korting van 5 euro. Vergeet
dan niet om online de kortingscode ‘SVRLEDEN’ door te geven of
laat aan de theaterkassa je KBOpas zien.

Drie Brabantse vrijwilligersprojecten werden op 3 oktober tijdens het congres belicht. Een speciale rol was daarbij weggelegd voor het Rijense project
‘Dagactiviteit VoorMekaar!’. Adriaan Brouwers schetste de geschiedenis.
Pernell Criens vertelde welke rol de gemeente speelde.
Uit heel Brabant waren KBO-leden naar Oirschot gekomen. Het ging over de
veranderende rol van de vrijwilliger. Vooral interessant was het verhaal van
Alex Brenninkmeijer, de voormalige nationale ombudsman. Hij constateerde dat er veel misgaat door de afstand tussen burgers en overheden/
bedrijven. Die laatsten hebben allerlei regeltjes en werkwijzen die mensen
niet begrijpen. Zijn simpele tips om die afstand te overbruggen: zorg voor
persoonlijk contact (gesprek, bellen, luisteren); neem mensen serieus; behandel mensen met respect en vertrouw ze.

Momentje voor een complimentje

Vrijwilligersdag bij ‘t Boerke
Repaircafé en Wegwijzer
De vrijwilligers van het Repaircafé
en de Wegwijzer staan elke laatste
vrijdag van de maand voor je klaar
van 9.30 - 12.00 uur in de Oase.

De Leeskring
heeft weer plaats voor enkele
nieuwe leden. Interesse? Meld je
aan bij Mia Hesemans, of bij de
gastvrouwen in de Oase.

SeniorenVereniging Rijen telt bijna 1500 leden en is daarmee de grootste
vereniging in Rijen. Voor al die leden is er vrijwel dagelijks iets te doen. Zo
zijn er 25 activiteitengroepen die bijna allemaal wekelijks in de Oase te vinden zijn. Daarnaast zijn er geregeld informatiedagen, workshops en uitstapjes. Ongeveer 150 enthousiaste vrijwilligers zorgen ervoor dat alles altijd op
rolletjes loopt.
Al die vrijwilligers worden door het bestuur jaarlijks een keer in het zonnetje
gezet. Want zonder vrijwilligers kan SV-Rijen niet bestaan. En! Vrijwilligerswerk is goed voor je sociale contacten. Het verrijkt het leven van een ander,
maar ook dat van jezelf. Misschien is vrijwilligerswerk ook wel iets voor jou?
ZneriK (onze Erik) bracht op vrijdagmiddag 18 oktober een zeer hilarische,
cabareteske, muzikale show bij ‘t Boerke. Tegen de avond konden de gasten
aanschuiven voor een heerlijk buffet. Vrijwilligers bedankt, jullie zijn top!
Kijk voor meer foto’s op onze website www.sv-rijen.nl

Nel van Wanrooy, al 30 jaar met
veel plezier vrijwilligster bij de activiteitengroep die elke maand de
SVR-bingomiddag organiseert.

Contributie 2020

Waar moet je wijzigingen doorgeven?

De contributie voor 2020 is door
de laatste algemene ledenvergadering vastgesteld op € 25,00 per
persoon (en op € 12,50 voor gastleden). Een lang uitgestelde verhoging. Wie het lidmaatschap wil beëindigen kan dit nog tot 19 december per brief of e-mail doen, anders loopt het lidmaatschap automatisch nog een jaar door.

Ga je verhuizen? Heb je een nieuw e-mailadres? Of wil je je lidmaatschap
opzeggen? Stuur dan een berichtje naar ledenadministratie@sv-rijen.nl
zodat wij je gegevens tijdig kunnen aanpassen in onze administratie.
Elke maand wordt de nieuwsbrief, met het nagekomen nieuws, ook via
e-mail verstuurd. Niet ontvangen? Geef dan je juiste e-mailadres even
door. Zo mis je niks en blijf je als eerste op de hoogte van de allerlaatste
nieuwtjes.

Bezoek aan de Tweede Kamer

Op de koffie bij premier Rutte

Vrijwilligers gezocht
SV-Rijen zoekt altijd nieuwe vrijwilligers. Zo zoekt het Digitaal Café
nog iemand die leden over computers kan adviseren. Iets voor jou?
Meld je aan via dig.caf@sv-rijen.nl
Wil je weten wat er nog meer aan
vrijwilligerswerk mogelijk is? Informeer dan gerust eens bij het secretariaat via info@sv-rijen.nl

Hulp, advies of begeleiding nodig?
Onze VOA’s helpen en adviseren je.
Bel Sylvia Raaijmakers:
tel. 06-24 54 40 71
Hulp bij aanvraag Wmo-voorziening?
Bel Sylvia Raaijmakers:
tel. 06-24 54 40 71
Wil je hulp bij belastingaangifte?
Bel Henny van Oosterhout:
tel. 0161-22 79 39 of 06-81 88 44 06
Keuringsarts rijbewijs:
Op www.sv-rijen.nl staat een lijst met
keuringsartsen. Deze is ook op te vragen bij de gastvrouwen in de Oase.

Met 46 geïnteresseerden reisden we op 17 oktober met de bus naar Den
Haag. Daar stonden opvallend veel politiewagens. Bij binnenkomst van het
regeringsgebouw moesten de schoenen uit, horloges en riemen af en de
tassen door de sluis. Wijzelf moesten door een poortje. Daarna gingen we
naar de vergaderzaal van het CDA. René Peters vertelde ons over zijn leven
als Kamerlid. Onder zijn leiding bezochten we de Handelingenkamer. Alles
wat ooit besproken is, in alle regeringen, staat in deze bibliotheek. De zaal
stelt in zijn geheel een draak voor, waarvan de wenteltrap naar de galerijen
de staart van de draak verbeeldt. Via de oude plenaire zaal, in de 18e eeuw
een balzaal, gingen we terug naar het heden. Want in de plenaire zaal
werd gedebatteerd over het stikstofdossier. In twee groepen volgden we
de besprekingen, waarna ons bezoek werd afgesloten.
Daarna met de bus naar de Boulevard van Scheveningen. Blauwe lucht,
weinig wind en een zeer aangename temperatuur. Liefhebbers gingen
wandelen langs het strand en minder mobiele mensen namen een terrasje.
In Grand Café Vitesse, achter het Kurhaus, genoten we tot slot van een
heerlijk diner. Met de lichtjes van de pier en de boulevard nog op onze
netvliezen reisden we huiswaarts. Het was een interessante dag.

Vrijdag 29 november, van 14.00 - 16.00 uur in de Oase
Colofon
Deze Nieuwsbrief is ook te vinden op
www.sv-rijen.nl
De volgende Nieuwsbrief verschijnt
op 3 december
Kopij en foto’s kun je tot 12 november sturen naar redactie@sv-rijen.nl

Workshop Sintdichten met Joost Hanszoon, gratis!
Logisch dat je bij elk cadeau van Sint
een lief of venijnig gedichtje vindt.
Zo toont de goede gever aan
waar de ontvanger hoort te staan.
Vind je zo'n gedicht een beroerde klus
dan kan SV-Rijen je helpen. Dus
kom naar de Oase en je maakt in een wip
een fantastisch gedicht, met stip!

